Výroční zpráva o činnosti školy
Část I
Základní údaje o škole
Název školy:

Střední škola designu a módy, Prostějov

Sídlo školy:

796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

47 922 061

IZO:

600015181

Zřizovatel školy:

Olomoucký kraj

Druh a typ školy:

střední odborná škola

Součásti školy a jejich IZO:
Odloučená pracoviště:

Domov mládeže
Školní jídelna

103031561
103219307

Domov mládeže a školní jídelna, Palečkova 1, 79664 Prostějov
Sportovní areál, E.Beneše 2893, 796 01 Prostějov

Zařazení do sítě škol: 1.9.1996
Ředitelka školy:

PhDr. Ivana Vaňková, Sídliště svobody 18/65, 796 01 Prostějov

Telefon:

582 346 711, 582 346 722

Fax:

582 339 767

E-mail:

info@ssdam.cz

www:

www.ssdam.cz

Studijní obor:

31-43-M/001
82-41-M/07
82-41- M/01
82-41-M/17

Školská rada:

zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje dne 8.12.2005

Oděvnictví
Modelářství a návrhářství oděvů
Užitá malba
Multimediální tvorba
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Charakteristika školy
Střední škola designu a módy, Prostějov je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc. Zřizovací listina
byla vydána Olomouckým krajem s účinností od 1.7.2001, č.j.1617/2001.
Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Od 1.1.2005 je součástí školy rovněž domov mládeže a školní jídelna.
Vedení školy
PhDr. IvanaVaňková – ředitelka školy
Ing. Blanka Čechová – zástupkyně ředitelky školy
Školská rada
Školská rada při Střední škole designu a módy Prostějov byla zřízena rozhodnutím zřizovatele
školy. s účinností od 1.1.2012, má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.
561/2004 Sb.
Členové školské rady:
Zákonní zástupci nezletilých žáků
Mgr. Vlastimil Uchytil
Bc. Alena Dostálová

zákonný zástupce
zákonný zástupce

Pedagogičtí pracovníci školy:
Ing. Pavla Švecová
Mgr. Alice Švalbová

učitelka
učitelka

Zástupci zřizovatele:
RNDr. Alena Rašková
Ing. Petra Loebe

náměstkyně primátora statutárního města Prostějov
manažerka firmy Koutný a.s.
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Část II
Seznam studijních oborů a přehled učebních plánů, platnost ŠVP
Kód a název oboru vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Délka studia a forma studia:
Zaměření:

31-43-M/ 001 Oděvnictví
úplné střední odborné s maturitou
čtyřleté denní studium
Marketing v oděvnictví
Design oděvu

Přehled učebních plánů
název
31-43-M /001(31-25-6/00)
Oděvnictví
Letošní školní rok
Název
31-43-M/ 001 Oděvnictví
Odborné předměty
Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika

číslo jednací
22 927/05-23

v ročníku
4.

číslo jednací

v ročníku

22 927/05-23
25 625/99-22
27 669/99-22
18 396/2002-23
21 307/2000-22
19 891/96-50
18 052/99-23

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Kód název oboru vzdělání:
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP:
Design oděvu
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1. 9. 2010 forma studia:
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2010 počínaje
1. ročníkem. ŠVP Design oděvu vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a
návrhářství oděvů, vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007 – 23.
Kód název oboru vzdělání:
82-41-M/01 Užitá malba
Název ŠVP:
Užitá malba a design interiéru
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1. 9. 2011
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje
1. ročníkem. ŠVP Užitá malba a design interiéru vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/01
Užitá malba, vydalo MŠMT dne 6.5.2009 č.j. 9325/2009-23.
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Kód a název oboru vzdělání:
82-41-M/17 Multimediální tvorba
Název ŠVP:
Multimediální tvorba
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje
1. ročníkem. ŠVP Multimediální tvorba vychází z RVP pro obor vzdělávání 82-41-M/17
Multimediální tvorba, vydalo MŠMT dne29.5.2008 č.j. 6 907/2008-23.
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Část III
Údaje o pracovnících školy
a/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitelkou školy je od1.1.2011 PhDr. Ivana Vaňková. Do funkce statutární zástupkyně byla
dne 1.1.2011 jmenovaná Ing. Blanka Čechová. Ve funkci výchovné poradkyně působí
Mgr. Věra Zamykalová. Ve školním roce 2011/2012 na škole pracovala dvě metodická sdružení
– metodické sdružení všeobecně vzdělávacích předmětů – vedoucí Mgr. Věra Zamykalová, a
metodické sdružení odborných předmětů – vedoucí Ing. Marie Kovalovská.
Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Jiří Snášel.
Celkové složení pedagogického sboru je následovné: 8 učitelů všeobecně vzdělávacích
předmětů, 4 učitelé výtvarných předmětů a 8 učitelů odborných předmětů oděvních. 2 učitelé
byli ve školním roce 2011/2012 zaměstnáni na dohodu. /Janská,Wagner/
Na provozním úseku došlo v průběhu školního roku 2011/20112 ke snížení počtu pracovníků.
K 29.2.2012 ukončila pracovní poměr účetní školy a její pracovní náplň byla rozdělena mezi
rozpočtářku školy a asistentku ředitelky. Z původního složení 3 zaměstnankyň - rozpočtářka,
účetní asistentka ředitelky - zůstaly pouze dvě pracovnice na pozici rozpočtářka – účetní a
asistentka ředitelky.
b/ Údaje o kvalifikaci a pedagogické způsobilosti:
Příjmení, jméno, titul

CJL, NJ

Ve školním roce
2011/12 vyučoval/a
NJ

Odborné předměty
EKO

Aprobace

Vzdělání Úvazek
VŠ

1

KMO, PRA

VŠ

1

EKO,AE, MAR, PRA

VŠ

1

TCV

VŠ

0,19

MAT, FYZ, ICT,
ZEK
OTE, PRA, MOT,

VŠ

1

VŠ

0,95

TCV, DVK,
VPŘ,TPŘ
NAM, STA, PRA

VŠ

1

VŠ

0,95

VŠ

1

MAT, BIO

PG, VPŘ, DVK,
MON,FK,AJ,
MAT, CHE, ICT

VŠ

0,57

AJ

AJ

VŠ

0,71

Odborné předměty

NAM, PRA, MOT,

VŠ

1

CJL, OBN

VŠ

0,95

TEV, BV

CLJ, OBN, DEJ,
ZEK
TEV

VŠ

0,95

CJL, NJ

AJ

VŠ

0,90

MAT, FYZ
Odborné předměty
Výtvarné předměty
Odborné předměty
VV, RJ
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Odborné předměty

KMO, PRA

VŠ

1

Odborné předměty

OTE, PZ, STA, PRA

VŠ

1

Výtvarné předměty

PZ

VŠ

0,19

CJL, NJ, RJ

CJL, RJ, NJ

VŠ

1

Odborné předměty

KMO, PG, MPŘ,
MOD

VŠ

1

c) Absolventi - do 2 let praxe, jejich počet, kteří nastoupili na školu:
Tento školní rok
1

Minulý školní rok
1

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok
Nastoupil 1
Odešel

Minulý školní rok
1

na jinou
školu
0

mimo
školství
0

na jinou
školu
1

mimo
školství
0

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Tento školní rok
Důch. věk 0
Nekvalif. 0

Minulý školní rok
0
1

f) Nepedagogičtí pracovníci:
Pracovní zařazení
rozpočtářka
asistentka ředitele
uklízečka
uklízečka
školník
školník na sport. areálu

Úvazek
1,0
1,00
0,88
0,44
0,50
0,50
7

Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Údaje o pedagogických a nepedagogických
pracovnících těchto součástí školy jsou v samostatné kapitole.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název semináře, kurzu
Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů a
řídících pracovníků škol, zvyšování kvality
klientského servisu
ICT pro výuku mediální výchovy
Zkvalitnění výuky dějin zaměřené na 20. a 21. století
Školení Školní maturitní komisař
Seminář pro nadcházející divadelní sezonu
Setkání pedagogů na novou filmovou sezónu
2012/2013
Metodický seminář eTwinning I.
Školení pro hodnotitele ústní a písemné části společné
části MZ - AJ
Sdílení dobré praxe – projekty Comenius, Leonardo da
Vinci
Software Bakaláři – Plán akcí, suplování, výkazy
suplování
Software Bakaláři – Tvorba úvazků - rozvrh

Počet
Organizátor akce
pracovníků
Kariérový a
personální servis
5
s.r.o., Na Střelnici 48,
Olomouc
PF UP Olomouc
1
FF UP Olomouc,
1
Olomoucký kraj
NIDV Olomouc
1
Městské divadlo, PV
1
Kino Metro Prostějov

1
2

NAEP, Praha
NIDV Olomouc

1

NAEP, Praha

1
1
1

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě - Zdravý
1
životní styl z pohledu bezpečnosti
EU peníze SŠ - školení pro žadatele
Distanční vzdělávání a zahraniční stáže

1
Počet
pracovníků

Etická výchova

1

Český jazyk – učitelství pro SŠ
Informatika – učitelství pro ZŠ

1
1

Rozšiřující studium – AJ

1

Další vzdělávání vedoucích pracovníků
Školský management
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO a BOZP
Konzultační seminář pro management škol

Služba škole Mladá
Boleslav
Služba škole Mladá
Boleslav
Fakulta sportovních
studií Masarykovy
univerzity Brno
NIDV Olomouc
Organizátor akce
CMFT UP v
Olomouci
CŽV PF UP Olomouc
CŽV PF UP Olomouc
Masarykův ústav
vyšších studií, Praha
Organizátor akce

Počet
pracovníků
1
FF UP Olomouc
Vzdělávací institut,
1
spol. s r.o., Prostějov
2
CERMAT, Praha
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Část IV
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
a/ Prospěch žáků na škole
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celk.

Počet žáků
a
b
33
49
34
28
53
38
44
51
164
166

Prosp.s vyzn.
a
b
4
7
3
2
3
1
7
1
17
11

Prospělo
a
b
29
39
30
26
46
34
36
47
141
146

Neprospělo
a
b
0
3
1
0
4
3
1
3
6
9

Z toho
z důvodů
chování
a
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z jiných
důvodů

Opakuje ročník
a
b
0
0
0
0
4
0
1
2
5
2

b/ Vyloučení žáci a zameškané hodiny

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celk.

Počet celkem
a
0
0
0
0
0

Z toho důvodů
prospěchu

b
0
0
0
0
0

a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka
a
b
139,4 161,3
159,7 164,0
214,3 191,7
181,1 156,4
173,6 168,4

Pozn: a-minulý šk. rok, b-tento šk. rok
c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/202
Počet
Počet žáků
Neprospěli
opakujících
zk.
1.termín
41
0
28
13
13
Státních maturitních zkoušek se zúčastnili i loňští absolventi v počtu 4, z toho 1 neuspěla.
Prospěli
s vyznam.

Prospěli

d/ Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
Druhý stupeň
Třetí stupeň

Tento škol. rok
Počet
Procento
9
5,4 %
15
9,0 %

Minulý škol. rok.
Počet
Procento
11
6,7%
11
6,7%
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e/ Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
632

Minulý školní rok
449

f/ Plnění učebních osnov a učebních plánů
Učební plány a osnovy byly ve všech ročnících splněny.
g/ Údaje o přijímacím řízení
1. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

Přijatých na
odvolání

Multimediální
tvorba
Modelářství a
návrhářství
Užitá malba

59

30

24

11

Počet
odevzdaných
ZL
30

33

17

11

6

13

64

17

43

6

17

Celkem

156

64

78

23

60

Pozn.: V tabulce jsou uvedena odvolání vyřízena autoremedurou, KÚ OK řešil ještě 8 odvolání v oboru Užitá malba
a 2 odvolání v oboru Multimediální tvorba.

h/ Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
Ve škole nejsou integrovaní žáci.
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Část V
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalších
kontrolách
Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí
Inspekce proběhla ve dnech 7. - 9. března 2012. O výsledcích inspekční činnosti byla zpracována
inspekční zpráva vydaná pod č.j. ČŠIM-254/12-M.
Přehled kontrol ve školním roce 2011/2012
16.12.2012 OSSZ Prostějov
Předmětem kontroly bylo plnění povinnosti odvodu sociálního pojištění za období 2/2010 –
1/2012. Kontrola neshledala žádné závady.

10

Část VI
Výkon státní správy
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, eventuelně počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitele:
- o přijetí
- o nepřijetí
- o změně studijního oboru a přestupu
- o přerušení studia
- o opakování ročníku
- o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Počet
87
78
8
1
2
4

Počet odvolání
0
27
0
0
0
0
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Část VII
1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce
2011/2012
Na škole působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Věra Zamykalová, která má pro
výchovné poradenství vystudovanou požadovanou kvalifikaci.
Pro výchovné poradenství byl v září 2011 zpracován rámcový plán, který byl dle potřeby
modifikován a doplňován. Jeho náplň byla ve školním roce 2011/2012 průběžně plněna.
Výchovná poradkyně spolupracovala v průběhu školního roku s vedením školy, s třídními
učiteli, vychovatelkami DM, metodikem prevence sociálně – patologických jevů, s pedagogickopsychologickou poradnou, s rodiči i s odbornými firmami.
V rámci výchovného poradenství nabízela žákům individuální konzultace a pomoc:
 při volbě studijního oboru na VŠ a VOŠ (Žákům 4. ročníku poskytuje výchovná
poradkyně poradenskou činnost pro volbu povolání. K tomuto účelu slouží nástěnka
věnovaná pomaturitnímu studiu ve 2. poschodí školy. Žákům 4. ročníků jsou předávány
materiály přicházející z VŠ a VOŠ a v případě zájmu jsou studentům poskytovány i
speciální konzultace. Výchovná poradkyně zjišťuje zájem žáků o studium na VŠ a VOŠ, je
zodpovědná za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na VŠ a VOŠ.)
 při volbě povolání (Ve školním roce spolupracovala výchovná poradkyně s oděvními
firmami, které hledaly odborníky pro kvalifikovanou práci. Jejich nabídky předávala
studentům.)
 při výběru dalšího studia nebo pracovního pobytu v zahraničí
 při řešení mimořádných osobních situací
 při řešení aktuálních vzdělávacích a výchovných problémů
Výchovná poradkyně dále organizovala:
 Dny otevřených dveří
 účast školy na burzách škol (Prostějov, Olomouc, Přerov, Šumperk, Vyškov)
 ve spolupráci s výchovnými poradci ZŠ náborové akce na ZŠ okresu Prostějov
 účast žáků 4. ročníků na veletrhu Gaudeamus
Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli a vychovatelkami domova
mládeže:
 projednávala pravidelně neprospívající žáky a navrhovala opatření na zlepšení prospěchu,
vedla evidenci slabých žáků a žáků s diagnostikovanými poruchami učení
 věnovala zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním,
 řešila kázeňské problémy a problémy žáků s neomluvenou absencí. (Ve snaze o dosažení
minimální absence žáků ve vyučování byla využita spolupráce třídních učitelů s ostatními
zainteresovanými subjekty /ostatní učitelé, rodiče, lékaři/. Bohužel zejména s lékaři je
spolupráce problematická, protože ve většině případů nepostupují podle metodického
pokynu MŠMT, individuálním přístupem se ovšem daří udržet absenci v přijatelné míře.)
Výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy:
 připravovala návrhy pro aktualizaci Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků
 spolupracovala na koncepci nových oborů
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 připravovala adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
 konzultovala individuální studijní plány pro žáky

2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálně
patologických jevů ve školním roce 2011/2012
Hlavní náplní práce metodika prevence je vypracování Minimálního preventivního
programu dle Metodického pokynu ministra školství mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže a jeho uvádění do praxe.
Na školní rok 2011/2012 byl vypracován Minimální preventivní program který obsahoval
plán akcí a pořadů s protidrogovou tématikou. Tyto akce byly v průběhu roku uskutečňovány,
eventuálně dle aktuální nabídky doplňovány.
Žáci se zúčastnili např. přednášky o návykových látkách a besedy na téma E bezpečí. Další akce
související s prevencí sociálně patologických jevů jsou uvedeny v kulturním přehledu.
V rámci systému primární prevence byli žáci v rámci výuky zejména společenskovědních
předmětů vychováváni ve všech oblastech prevence, tj.:
- drogová závislost, alkoholismus a kouření,
- kriminalita a delikvence,
- patologické hráčství /gambling/,
- šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování,
- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus,
- interkulturní výchova.
Osvědčila se také úzká spolupráce s Klubem přátel rodičů, se žákovskou radou na škole a
třídními učiteli a především pedagogicko-psychologickou poradnou.
Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani
Střední škole designu a módy. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření. Při užívání
ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou.
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Část IX
Odborné semináře, besedy, prezentace modelových kolekcí na
významných společenských akcích ve školním roce 2011/2012
září

Adaptační kurz (1. ročník)
Přednáška módní návrhářky Liběny Rochové
Akce – Studenti čtou a píší noviny (2. ročník)
Filmové představení Lidice
Charitativní akce - Světluška

říjen

Exkurze do městské knihovny (1. ročník)
Módní přehlídka L. Hanáka, Mohelnice (výběr žáků všech ročníků)
Exkurze do firmy Pfaff – výstava netradičních způsobů spojování textilií
WESTEC 2011 (2. - 4. Ročník)
Studenti čtou a píší noviny (2. ročník)
Divadelní představení Fantasy of Dance
Exkurze do Britského centra Olomouc (4. ročník)
Exkurze – Komerční banka (4. ročník)
Den otevřených dveří

listopad

Veletrh vzdělávání Gaudeamus, Brno (4. ročník)
Burza škol Prostějov, Přerov, Šumperk, Vyškov, Olomouc
Přednáška – Státní maturitní zkouška (4. ročník)
Výstava – Bible, Městská knihovna PV (3. ročník)
Výstava – Jak se dělá fotografie, Městská knihovna PV (3.A, 1.A)

prosinec

Charitativní akce – Světový den boje proti AIDS
Vzdělávací exkurze – Vánoční Vídeň (výběr žáků všech ročníků)
Česká grafika – návštěva výstavy, Kulturní klub Duha, PV (1.A)
Divadelní představení – Bílá nemoc, K. Čapek (3.+4. ročník)
Přednáška akademického malíře a návrháře Josefa Ťapťucha
Zpěvy na schodech (4. roč.)
Vánoční volejbalový turnaj
Školní kolo olympiády v ČJ
Výstava rukodělných prací, kino Metro (1.B)
Vánoce v lidových řemeslech – výstava Duha (1. + 2.ročník)
Závěrečná konference k projektu ESF (Hotel TK Prostějov)

leden

Reprezentační ples SŠDAM (Národní dům Prostějov)
Lyžařský výcvikový kurz (1. Ročník + výběr žáků školy)
Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků)
Debatiády – účast v soutěži, Olomouc (3. ročník)
Beseda se studentkou Baťovy univerzity Zlín, absolventkou SŠDAM
Divadelní představení O věrném milování Aucasinna a Nicoletty (1.+2. ročník)

únor

Maturitní trénink – on-line testování 4. ročníků
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (účast žáků)
Exkurze – Úřad práce Prostějov (3.ročník)
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březen

Ten designer roku 2011 – jsem já (účast v soutěži)
Přednáška – Rakovina děložního čípku (1. ročník)
Studenti čtou a píší noviny – zapojení žáků 2. Ročníku
Testování SCIO (3. ročník)
Okresní kolo olympiády v ČJ
Okresní kolo Finanční gramotnosti (účast 4. ročník)
Přednáška – Návykové látky, p. Lazar
Mezinárodní výtvarná soutěž – Evropa ve škole 2012 (účast v soutěži)

duben

Charitativní akce – sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Přednáška E-bezpečí – Nebezpečné komunikační jevy související s používáním
ICT, Městská policie ČR (2. ročník)
Maturitní generálka (4. ročník)
Předkolo soutěže Doteky módy (SŠDAM)
Galavečer Doteky módy (Městské divadlo Prostějov)

květen

Majáles – (1. – 3. ročníky)
Účast v soutěži Prostějovská Zlatá jehla (Společenský dům Prostějov)
Beseda – Protidrogová prevence, Policie ČR (1.-3. ročník)
Šaty pro čtyři roční období – účast v projektu SŠ automobilní, PV
Exkurze do Botanické zahrady PV (1.A)
Fotografická soutěž – Dávej ber (účast v soutěži)

červen

Exkurze - Hvězdárna Prostějov (1. ročník)
Vzdělávací exkurze Praha (3. ročníky)
Školní výlety (1. – 2. ročníky)
Den Integrovaného záchranného systému Slatinice (všechny ročníky)
Vzdělávací exkurze do Bratislavy (výběr žáků všech ročníků)
Sportovní den (všechny ročníky)
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Část X
Zpráva o činnosti MODELOVÉ TVORBY ve šk. roce 2011/2012
V letošním roce pracovala MOT ve dvou souběžných skupinách. Jednu skupinu tvořili žáci
nižších ročníků pod vedením Ing. Sedlářové a Ing. Mačákové. Tito žáci se zaměřovali hlavně na
hotovení modelů pro soutěže DM a ZJ .
Druhou skupinu tvořili žáci 4.A a 4.B, kteří si zvolili zaměření návrhářství oděvů . Pod vedením
Ing. Sedlářové a Ing. Kovalovské studenti tvořili samostatné modely na dané téma, se záměrem
vytvořit přehlídkové kolekce. Žáci tvořili jeden model, který rozpracovali i v teoretické práci a
v závěru obhajovali.
Akce pořádané pod záštitou Modelové tvorby se uskutečnily v tomto pořadí:
10.11.2011 BURZA ŠKOL – Prostějov, Společenský dům
Již tradičně škola využívá možnost předvést práce svých žáků na této náborové akci a
motivovat
žáky ZŠ ke studiu.
21.3.2012 HANÁCKÝ POHÁR – Prostějov, Společenský dům
Soutěž barmanů z celé republiky i ze zahraničí jsme obohatili módní přehlídkou, která
byla pěkným zpestřením soutěží v míchání nápojů, kterou tradičně pořádá Střední
odborné učiliště obchodní PV.
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2.4.2012 DOTEKY MÓDY předkolo:
Předkolo DM se uskutečnilo v prostorách školy. Prezentace probíhala na učebně č.10
a odborná komise vybírala to nejlepší z přihlášených kolekcí do galavečera.

10.4. a 17.4. 2012 OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH VÝROBKŮ 4. ROČNÍKŮ:
Obhajoby se uskutečnili na učebně č.10 a byli zakončením celoroční práce MOT ve 4.
ročníků. Studenti měli za úkol prezentovat svůj výrobek před odbornou komisí. Komise
posuzovala dodržení zadání, kreativitu, zpracování i odborné vyjadřování a úroveň
přiložené dokumentace.
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27.4.2012 DOTEKY MÓDY GALAVEČER Divadelní sál Národního domu Prostějov.
Dvanáctý ročník Doteků módy se letos a opět nezklamal zajímavostí a pestrostí programu.
Pod záštitou MOT se škola prezentovala přehlídkou, sestávající z nových modelů žáků
4. ročníků. Program doplňovali svými novými kolekcemi i bývalý absolvent školy Lukáš
Lindner a známá návrhářka Iveta Řádková. Soutěžní přehlídka doplňků a oděvů byla nápaditá
a porota měla tentokrát velmi těžký úkol. Velikou zásluhu na úspěchu módních přehlídek měli i
předvádějící, z nichž většina jsou současnými nebo bývalými žáky školy.

Módní přehlídka školy

Moderátor večera
Tomáš Hanák s porotci.
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Soutěž oděvů

Lukáš Lindner
a jeho večerní šaty

Vyhlašování vítězů
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10.5.2012, PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA –společenský dům Prostějov
Jedenáctý ročník této soutěže měl již tradičně vysokou úroveň. Soutěžilo se ve třech kategoriích
pro školy a jedna kategorie byla určená pro jednotlivce. Naše škola byla zastoupena takto:
Kategorie ABSURDNÍ REALITA – kolekce MIX IT UP:
- kolektivní práce studentů 4.A představovala myšlenku promíchání barev a tvarů
v jednom. Tato kolekce se umístila na 5. místě.

MIX IT UP

Kategorie“ MÓDA JE HRA - kolekce PROMĚNY
- vytvořili žáci 4.A a získali ve své kategorii 3.místo.
3. místo

PROMĚNY
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Kategorie individuálních tvůrců byla zastoupena těmito návrháři:

Radka Klouparová 2.B

Cristina Pasquini 2.B

Kristýna Žáková 2.B

MOT zajišťuje i dodávky materiálů a spolupracuje s několika s firmami, které sponzorsky
poskytují materiály pro tvorbu žáků. Patří sem především firma Cíl. Podšívky dodává firma
Toray, užitečné materiály poskytuje několik let firma Buxton Pickles . Letos se podařilo navázat
spolupráci s firmou HEDVA v Moravské Třebové, která poskytla materiály dekoračního a
technického charakteru.
Rovněž je poskytována pomoc a podpora všem žákům školy, kteří se chtějí zapojit
do jakýchkoliv soutěží, ve kterých mohou uplatnit svoji tvořivost. Letos to byla soutěž „Ten
designér roku 2011 jsem já“, které se zúčastnili naši studenti Rajtr, Konečný, Le Thi Mai Trang.
Do náplně práce MOT tvorby již tradičně patří podpora charitativních akcí, módní přehlídky pro
domov důchodců, půjčování modelů pro fotografování účesů aj.
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Zpráva o výsledcích v soutěžích 2011/2012
1.

Výtvarná soutěž – Evropa ve škole 2012
Studenti školy se zapojili do mezinárodní výtvarné soutěže Evropa ve škole 2012. V
galerii DDM Olomouc byly v pátek 30. března 2012 vyhlášeny výsledky krajského kola
této mezinárodní výtvarné a literární soutěže. Hlavní cenu ve své věkové kategorii získala
studentka prvního ročníku naší školy Hana Hojgrová. Její série kreseb nazvaná „Ruce“
nyní poputuje do celonárodního kola. Čestným uznáním byla oceněna další studentka
SŠDAM Lenka Motalíková, která zaujala porotu návrhem moderní bezbariérové
autobusové zastávky.

2.

Fotografická soutěž – DÁVEJ-BER
Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlásilo fotografickou soutěž „Dávej-ber“, v rámci
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Soutěže se zúčastnil
student prvního ročníku Karel Hanák se svým snímkem „Public Enemy“. Karel získal za
fotografii své babičky cenu poroty a zájezd do Bruselu
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3.

Ekonomická soutěž – Finanční gramotnost
Každoročně se žáci naší školy účastní soutěže ve finanční gramotnosti. V tomto školním
roce obsadili 4. místo v krajském kole této soutěže.

4.

Výtvarná a návrhářská soutěž - TEN DESIGNER ROKU - JSEM JÁ
Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti SŠDAM Prostějov ve výtvarné a návrhářské
soutěži "TEN DESIGNER ROKU - JSEM JÁ" . Miroslav Rajtr (2.A), Josef Konečný
(4.B) a Trang Le Thi Mai (3.A) vyhráli finále této soutěže, tedy obsadili 1.-3.místo.
Pořadatelem soutěže je Národní komora módy ČR ve spolupráci s Asociací Interdiamond
World o. s., s podporou veletrhu World of Beuty & Spa 2011. Soutěž byla vyhlášena pro
mladé módní návrháře ve věku od 16 do 25 let v rámci Diamond Fashion Designer
programu 2011. Mladí návrháři a návrhářky do soutěže zasílali kresby modelů oděvu na
formátu A3. Ze zaslaných kreseb vybrala odborná porota, složená z předních designerů
České republiky, deset návrhářů, které posléze ocenila. Odměnou nebyly jen diplomy a
věcné ceny, ale hlavně zveřejnění vítězných prací na veletrhu WORLD OF BEAUTY &
SPA 2011 v Praze, dále zveřejnění vítězů a jejich soutěžních modelů na webu s dosahem
do řady evropských partnerských zemí a také v odborných časopisech. V pátek 2.3.2012
se uskutečnilo v Praze velké finále, ve kterém studenti naši školu a sebe reprezentovali na
výbornou.
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Významné akce školy
1.

Lyžařský výchovně vzdělávací kurz
V termínu 23.- 27.1.2012 se první až třetí ročníky zúčastnily lyžařského výcvikového
kurzu ve ski areálu Troják. 33 studentů bylo rozděleno do 4 družstev - podle úrovně - 2
skupiny lyžařů a 2 skupiny snowboardistů. Studenti dělali opravdu velké pokroky a
dokonce ti, co stáli na lyžích nebo snowboardu poprvé, dokázali poslední den sjet kopec
bez větších problémů. Také byli schopni absolvovat slalom, ve kterém uspěli i
začátečníci. Instruktoři studenty velmi chválili a těšili se z jejich pokroků. Každý
instruktor si pro své družstvo připravil milé překvapení - instruktorka Andrea upekla
svému družstvu muffiny, snowboardisti dostali odznáčky a fotku družstva i s
instruktorkou Magdalénou. O večerní programy se staraly jednotlivé třídy. Hodně jsme se
nasmáli u kufru, twisteru nebo u soutěže, kterou si připravil třetí ročník. Úkolem bylo
uhádnout známý
film pomocí
hlášky z filmu,
znělky nebo
pomocí
pantomimy.
Studenti byli
spokojeni a už se
těší na další
lyžařský výcvik.
Kurz byl žáky i
pedagogy
hodnocen velmi
kladně.

2.

Vzdělávací exkurze – předvánoční Vídeň
Dne 7.12.2011 se žáci a učitelé naší školy zúčastnili vzdělávacího zájezdu do Vídně.
O atraktivnosti této akce svědčí i počet účastníků, kterých bylo celkem 61. Ke zdárnému
průběhu zájezdu přispěla i průvodkyně CK FTL paní Malanová. Svým poutavým
vyprávěním o historii vídeňských pamětihodností a o lidech s nimi spojených, zaujala
všechny
přítomné.
Navštívili jsme
nejvýznamnější
památky v centru
města – Dóm sv.
Štěpána, císařské
sídlo Hofburg,
klášter Minoritů,
nám. Marie
Terezie aj. Na
programu
nechyběla ani
prohlídka
proslulých
vánočních trhů s jejich neopakovatelnou atmosférou plnou vůní a světel.
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3.

Studentský MAJÁLES
Nejlepší vystoupení a nejlepší maska na Majálesu 2012 Ano – tato dvě NEJ studenti
SŠDAM na letošním ročníku Majálesu skutečně získali. Taneční vystoupení ve stylu
„party rock“ podle amerického dua LMFAO bylo zábavné a dynamické – samozřejmě za
tímto výsledkem se skrývají hodiny tanečního tréninku za výrazné podpory Mgr. Kláry
Slámové. Nejúspěšnější maskou se stala zebra v podání Hanky Hojgrové a Natálky
Synkové z prvního ročníku.
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Část XI
Projekty ve školním roce 2011/2012
1)

ODBORNÁ VÝUKA V ODĚVNICTVÍ – NOVĚ, ATRAKTIVNĚ,
MODERNĚ (projekt OPVK ESF)

Projekt Odborná výuka v oděvnictví - nově, moderně, atraktivně byl v tomto školním
roce k 31.1.2012 ukončen po tříletém trvání.
V rámci tohoto projektu došlo ke zkvalitnění výuky prostřednictví inovativních výukových
materiálů. Tyto materiály byly vytvořeny zejména pro výuku odborných předmětů a pro rozvoj
ICT kompetencí žáků. Vedlejším efektem projektu bylo vybudování moderní počítačové učebny
či modernizace odborných učeben prostřednictvím ICT technologií. Jedním z cílů projektu bylo
také motivovat studenty k zájmu o studium na odborné škole. Proto v průběhu tří let) bylo
uspořádáno obrovské množství motivačních akcí jako návštěva módních přehlídek, pořádání
besed a exkurzí pro žáky. Pedagogové, kteří se podíleli na tvorbě výukových materiálů, prošli
jak odbornými školeními, tak se zdokonalovali i v měkkých dovednostech.
Partnery projektu byly firmy Koutný spol. s r.o.; Cíl v.d.
Tento projekt byl oficiálně ukončen závěrečnou projektovou konferencí za účasti zástupců
statutárního města Prostějov, partnerů projektu, zástupců ostatních středních škol, pedagogů a
jiných hostů
Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný, s velkým přínosem pro žáky, pedagogy a školu.

Závěrečná projektová konference
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2)

REDISCOVER AND SHARE TRADITIONS
(projekt Comenius – vícestranná partnerství škol)
Škola se stala partnerem projektu, do kterého bylo zapojeno 5 škol z 5-ti zemí EU
(Rumunsko, Turecko, Řecko, Bulharsko, Česká republika). Projekt byl zaměřen na
překonávání překážek dnešní moderní společnosti a objevování krásy vlastní kultury a
mezigeneračních vztahů. Prostředkem k dosažení cílů projektu mělo být sdílení informací
ohledně tradičních svátků jednotlivých zemí a způsobů jejich slevení, výroba tradičních
oděvů a příprava pokrmů s těmito svátky souvisejícími.
Tento projekt byl koordinující straně (Rumunsko) zamítnut, přestože ostatním partnerů
jednotlivé národní agentury finance přislíbili. Vzhledem k váznoucí komunikaci mezi
zbylými partnery a termínování podpisu smlouvy, byla škola nucena od projektu ustoupit.

3)

CHANCE TO WORK AND LEARN TOGETHER IN EUROPE
(projekt Leonardo da Vinci – partnerství)
I v tomto projektu byla naše strana partnerem. Koordinující stranou byly Kanárské ostrovy,
partnery pak Francie, Rumunsko, Itálie a Česká republika. Tento projekt měl umožnit
lidem ve věku 15-19 let rozvíjet svou kreativitu, nápady a kulturu za hranice své země.
K tomu mohou využít módu, kosmetiku, úpravu vlasů, což jim pomůže v navázání
kontaktů a dorozumění se a pochopení se mezi ostatními obyvateli Evropy.
tento projekt byl naší škole Českou národní agenturou zamítnut pro nedostatek financí.

4)

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM
(projekt v rámci OP VK – individuální projekty 1.5)
Škola vytvořila projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SŠDAM. V projektu byly
vybrány šablony zaměřené na zkvalitnění výuky Českého jazyka a Anglického jazyka, na
zlepšení kompetencí žáků v oblasti ICT a v oblasti odborných předmětů. Realizace
projektu měla být zahájena 1.7.2012. Z finančních důvodů na straně ministerstva financí
bylo začátek posunut na 31.8.2012.
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Část XII
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole je zřízena jedna odborová organizace v rámci ČMOS.
Tato organizace má své volené orgány, předsedou je Ing. Jaroslava Sedlářová. Spolupráce vedení
školy s odborovou organizací není formální, odborová organizace se aktivně podílí na činnosti
školy.
Spolupráce se školskou radou ve školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 skončilo funkční období školské rady ve složení:
zástupci zřizovatele:
Ladislav Okleštěk, Richard Krebs
zástupci za pedagogické pracovníky:
Ing. Pavla Švecová, Mgr. Jan Krejčí
zástupci za žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků:
Hana Pospíšilová, Kristina Novotná
Tato školská rada se sešla na jednání dne 31. 8. 2011 k projednání a schválení školního pro
školní rok 2011/2012.
Další schůzka proběhla dne 30. 9. 2011, kde došlo ke schválení výroční zprávy o činnosti školy
ve školním roce 2010/2011, zhodnotily se výsledky maturitních zkoušek a činnost školské rady
v jejím tříletém funkčním období.
Volby do školské rady proběhly dne 1. listopadu 2011 a byli zvoleni tito členové:
za zástupce zřizovatele:
RNDr. Alena Rašková
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova
Ing. Petra Loebe
manažerka firmy Koutný spol. s r. o.
za pedagogické pracovníky:
Ing. Pavla Švecová
Mgr. Alice Švalbová
za zástupce žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků:
Bc. Alena Dostálová
Mgr. Vlastimil Uchytil
První ustavující jednání školské rady s funkčním obdobím od 1. 1. 2012 proběhlo dne 20. 1.
2012 a byl zde zvolen předseda školské rady Mgr. Vlastimil Uchytil. Místopředsedkyní školské
rady se stala RNDr. Alena Rašková. Dále byl schválen jednací řád školské rady. Členové školské
rady byli seznámeni s činností, právy a povinnostmi školské rady, s výsledky talentových
zkoušek pro školní rok 2012/2013 a s plánem akcí do konce školního roku.
Hlavními body programu dalšího jednání školské rady, která proběhla dne 19. dubna 2012, bylo
seznámení se zprávou České školní inspekce, s výsledky přijímacího řízení a maturitních
zkoušek a s organizací soutěže Doteky módy.
Školská rada se schází na pravidelných jednáních minimálně dvakrát ročně a v příštím školním
roce 2012/2013 v tom bude pokračovat.

Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM
Klub přátel školy tvoří tradiční základ pro spolupráci s rodiči. Dne 5. října 2011 proběhla valná
hromada KPŠ , na které se vyhodnotil plán práce klubu za minulý školní rok. Na této valné
hromadě byl zvolen nový výbor KPŠ v následujícím složení: Mgr. Vlastimil Uchytil, Alena
Dostálová Bc., Mgr. Iva Procházková, Ing. Blanka Čechová, Ing. Marie Kovalovská. Valná
hromada dále odsouhlasila rozpočet na rok 2011/2012, výši členského příspěvku a plán práce na
rok 2011/2012.
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Výbor KPŠ zvolil na své první schůzce dne 5.10.2011 svého předsedu Mgr. Vlastimila Uchytila,
revizorkou byla zvolena Bc. Alena Dostálová, jednatelem Mgr. Iva Procházková, hospodářkou
Ing. Blanka Čechová, členkou výboru Ing. Marie Kovalovská.
Výbor KPŠ vypracoval nové stanovu a tyto nové stanovy byly schváleny ministerstvem vnitra
dne 9.1.2012.
Výbor klubu rodičů se schází s ředitelkou školy pravidelně každé dva měsíce a podílí se na
organizaci akcí pořádaných školou (ples školy, Doteky módy).
Spolupráce se žákovskou samosprávou
Vedení školy se schází 5x za školní rok dle předem vypracovaného harmonogramu se zástupci
tříd. Na těchto setkáních jsou řešeny problémy týkající se běžného školního života, žáci
přicházejí s konstruktivními nápady v oblasti volnočasových aktivit, režimu dne a řeší se i
problémy týkající se vzdělávání.
Spolupráce s firmami a institucemi
Škola spolupracuje s oděvními firmami. Spolupráce probíhá formou organizování souvislé
provozní praxe pro žáky, formou besed pro studenty, odborní učitelé mají možnost konzultací s
odborníky ve firmách, což jim umožňuje v praxi sledovat nejmodernější technologie a poznatky
uplatnit při výuce odborných předmětů Jedná se především o spolupráci s firmou Koutný, Vespa,
Cíl v.d.
V souvislosti se zaváděním nových oborů Užitá malba a Multimediální tvorba a tvorbou ŠVP
pro tyto obory škola úzce spolupracovala s odborníky z oblasti reklamy, se SUPŠ v Uherském
Hradišti a bytovými architekty.
Úzce spolupracujeme také s výchovnými poradci základních škol a s pedagogicko–
psychologickou poradnou.
Na velmi dobré úrovni je tradičně spolupráce s městem Prostějov. Město podporuje finančně
školu při pořádání akce Doteky módy, finanční podporu škola dostala z grantu města i pro
modelovou tvorbu žáků a v rámci reinvestic byla vybudována z prostředků města přepážka,
elektrorozvody a zatemnění pro nový fotoateliér.
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Část XIII
Domov mládeže
1. Statistické údaje
Kapacita: 66 ubytovacích míst
Počet přijatých žáků k 31.10.2011
Z toho:

SŠDAM Vápenice 1
SZŠ
TRIVIS
GJW
SPŠ SOU Lidická
Švehlova SŠ

66

z toho 13 chlapců.

32
15
15
1
2
1

dívek
z toho 3 hoši
z toho 6 hochů
z toho 1 hoch
z toho 2 hoši
z toho 1 hoch

Byli ubytováni všichni žadatelé.
Na DM pracovaly 3 výchovné skupiny.
Na jednu výchovnou skupinu připadlo 22 žáků.
Počet integrovaných žáků se zdrav. postižením: 0
Údaje o pracovnících DM:









3 vychovatelky, plně aprobované,
1 vychovatelka odchod do důchodu k 31.12 2011 - p. Němcová,
2.1.2012 nastoupila nová vychovatelka p. Malíková,
1 asistent pedagoga na noční služby,
vychovatelky - délka praxe:
Špačková E.
25 let
Ondrouchová A
7 let
Malíková Z.
6 let
počet studujících zaměstnanců: 0
počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2011 – 2 fyz. osoby.

Nepedagogičtí pracovníci
a) domov mládeže
Pracovní zařazení
rozpočtářka
uklízečka

úvazek
0,5
0,88

b) školní jídelna
Pracovní zařazení
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

úvazek
1
1
1
1
1
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2. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM
Cílem výchovné práce byl individuální přístup k osobnosti každého žáka. Zohledňovali jsme
jeho potřeby a již vytvořenou osobnostní charakteristiku. Kladli jsme důraz na rovný a
nediskriminační přístup. Vycházeli jsme z vzájemné úcty a respektu, učili jsme žáky
názorové snášenlivosti. Zdůrazňovali jsme jejich spoluodpovědnost za vlastní konání a
vzdělání. Vytvářeli jsme žákům příznivé relaxačně zdravotní prostředí, měli velký prostor
pro seberealizaci a sebevýchovu. Podněcovali jsme je neustále k aktivitě a různorodé
činnosti.
Nutno konstatovat, že někteří žáci byli pasivní a nezapojovali se do společenského nebo
sportovního dění. Většina žáků však aktivně spolupracovala a podílela se na akcích DM.
Ve velké oblibě byl kroužek keramiky a zumby, kladný ohlas jsme zaznamenali na společné
návštěvy studentského divadla Point a bazénu v Městských lázních. Vychovatelky ve své
každodenní činnosti uplatňovaly jednotlivé klíčové kompetence.
Průběžně se prováděla prevence zaměřená na sociálně patologické jevy. Nejvíce jsme se
zaměřovali na kouření. Maximální pozornost byla věnována studiu a doučování, pomoci při
přípravě do školy u slabších žáků.
Závažnější problémy se nevyskytly, drobné přestupky jsme řešili individuálně na místě. VŘ
byl plněn.

3. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách
K dosažení plánovaných cílů jsme tradičně využívali individuální a skupinové pohovory,
diskuse, besedy, kvízy, společné akce, zájmové kroužky.
Na DM pracovaly tyto kroužky:
- keramický
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-

malování na hedvábí
dovedných rukou
zumba

-

stolní tenis

biliard
stolní fotbal
Deset žáků navštěvovalo pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě.
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Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova: - úklid a péče o okolí DM, dvůr
Besedy a přednášky:
Jak se efektivně učit? – pro 1. ročníky – psycholožka z PPP
Moje zdraví - p. vychovatelka Špačková
Skupinové besedy – prevence proti negativním jevům - zejména proti kouření.


Práce městské policie - Městská policie

Přednáška gynekologa – péče o zdraví, prevence, sexuální výchova.
Beseda s vizážistkou – Barevná typologie
Kurzy tance a společenského chování – 2. ročníky.
Individuální kurzy autoškoly.
Prezentace DM
- příprava a předvedení vánočního programu s módní přehlídkou pro obyvatele Domova
důchodců v Nerudově ul. s předáním vyrobených dárečků,
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- Besídka Domov důchodců, Nerudova ulice,
- návštěva Dětského domova s vánočním programem a dárečky,

- výroba keramických dárečků pro zaměstnance školy a DM
- výstavka výrobků vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM
- burzy škol
- sportovní odpoledne v Dětském domově, hry, soutěže - 26.6.2012
Spoluúčast na soutěžích
- Doteky módy – SŠDAM
- Zlatá jehla – Art Econ
Další akce:
- oslava Mikuláše, pečení vánočních perníčků, výzdoba pokojů na Vánoce a Velikonoce,
- soutěž ve stolním tenise, ve volejbale, plavání Městské lázně,
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- návštěva kin, divadla, výstav a koncertů, hvězdárna.

Žákovská samospráva DM aktivně po celý rok spolupracovala s vedením DM.

3. Ostatní
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
 Seminář „Pasti na teenagery – problematika a rizika dnešních dospívajících“ - Malíková
 Interaktivní program k posílení primární prevence patologických jevů při práci s mládeží Špačková
 Seminář zásady první pomoci – 2 vych. + asistent ped. (Malíková, Špačková, Výmolová)
 sebevzdělávání – odborná literatura – všichni pracovníci
Kontrolní a inspekční činnost:
Pedagogická inspekce – samostatně na DM nebyla provedena.
Kontroly: BOZP,PO – čtvrtletně.
Spolupráce DM s partnery:
Spolupráce s vedením škol a třídními učiteli všech ubytovaných žáků byla na dobré úrovni.
Snažili jsme se rovněž o častý styk s rodiči ubytovaných žáků- počáteční schůzka rodičů
s vedením DM, telefonicky, písemně.
Dále jsme spolupracovali s Domovem důchodců v Nerudově ul., s DDM a Spektrum,
s hvězdárnou, TJ Sokol Prostějov a DD.
Plnění plánu oprav a údržby:
DM Palečkova 1:

běžná údržba.
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Závěr
Hodnocení školního roku 2011/2012
K tomu nejdůležitějšímu, co se nám opravdu podařilo, je naplnění kapacity všech oborů
v 1.ročnících pro školní rok 2012/2013. Je to o to významnější, že se to podařilo v roce, kdy
populační křivka patnáctiletých dosáhla svého největšího poklesu. Na naši školu se přišlo 156
přihlášek, z toho jsme přijali 60 žáků a to nejen z Olomouckého kraje, ale téměř čtvrtina žáků je
z jiných krajů.
Za tímto úspěchem se skrývá především dobrá koncepce volby nových oborů, které jsou nejen
atraktivní, zajímavé, ale jsou jediné v nabídce škol Olomouckého kraje a doufejme, že nebudou
vychovávat potenciální nezaměstnané, ale odborníky, kteří na trhu práce najdou své uplatnění.
Dále se za tímto úspěchem skrývá i velmi obsáhlá a rozmanitá propagace školy v podobě burz
škol, informativních článků v tisku, inzerce v novinách, prezentace na základních školách
v okrese Prostějov, osobní kontakty s výchovnými poradci z celého Olomouckého kraje i jiných
krajů apod.
Velmi spokojeni můžeme být i s prezentací školy na veřejnosti. Dobře fungují nové webové
stránky, po dlouhých úvahách a diskuzích s argumenty pro a proti jsme založili i facebook.
Kromě tradičních soutěží Doteky módy a Zlatá jehla se žáci poprvé zapojili i do jiných soutěží,
nejen návrhářských, ale i výtvarných a fotografických, a hned se umístili na předních místech.
Jedná se o soutěž Top Designér roku jsem já, Dávej-ber a Evropa ve škole 2012.
Ve školním roce 2011/2012 zavítala na naši školu i Česká školní inspekce. Její hodnocení
činnosti naší školy dopadlo velmi dobře. Obzvláště pozitivně hodnotila individuální práci
s problémovými žáky vedenou ve spolupráci výchovné poradkyně a třídního učitele,
z hospitovaných hodin nadprůměrně hodnotili výuku angličtiny.
V tomto školním roce jsme rovněž ukončili po třech letech projekt Výuka v oděvnictví nově,
atraktivně a moderně a v závěru školního roku jsme nastartovali projekt šablony. Z agentury
NAEP nám byl ke konci školního roku schválen projekt v rámci programu Comenius. Bohužel
jeho realizace v dalším školním roku nebude možná, protože projekt nebyl schválen jednomu ze
zahraničních partnerů.
Nově jsme zavedli pravidelné setkání zástupců tříd s vedením školy. Přes počáteční rozpaky se
nám snad už podařilo si vysvětlit vzájemná očekávání a ze strany vedení očekáváme, že
spolupráce se v příštím roce doladí a společná setkání povedou k vzájemné informovanosti a
v lecčems budou požadavky a nápady žáků i inspirací pro vedení školy. K tomuto přispěla i
rozsáhlá anketa školy, kterou připravila, zorganizovala a vyhodnotila výchovná poradkyně za
spolupráce s dalšími kantory.
Bolavým místem pro nás byly výsledky státních maturitních zkoušek. I když jsme dopadli
průměrně a svou neúspěšností 25,5% jsme se zařadili mezi školy stejného typu, jejichž celková
neúspěšnost byla 26,6%, klademe si za cíl naše skóre v příštích letech značně vylepšit.
Co se materiálního vybavení týče, soustředili jsme se především na vnitřní dovybavení
zrekonstruovaného domova mládeže na Palečkově ulici. Vzhledem k tomu, že tento kapacitně
dostačuje našim potřebám, domov mládeže na Olomoucké ulici jsme vrátili majiteli, tj.
Olomouckému kraji a tento ho nabídl k odprodeji. Dne 29.6.2012 schválilo Zastupitelstvo
Olomouckého kraje jeho odprodej novému majiteli.
Ke konci školního roku byla vyklizena dílny pro výuku Praxe a během prázdnin byla provedena
její rekonstrukce na fotoateliér a výtvarný ateliér.
PhDr.Ivana Vaňková
ředitelka školy
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